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1. Introdução 
 O fenômeno dos pequenos partidos não é algo novo no Brasil. Na primeira eleição 
para Presidência da República após a redemocratização, em 1989, 22 candidatos 
concorreram, dos quais 14 não alcançaram nem 1% da votação no primeiro turno. Entre 
1985 e 94 surgiram pelo menos 70 partidos, alguns nem completaram seu registro junto 
ao TSE (Nicolau, 1996). 
 Nas eleições subsequentes, mesmo em menor número, continuaram a aparecer 
candidatos a presidência advindos de partidos sem muita relevância eleitoral e tampouco 
chegaram a conquistar algum percentual de votação razoável. Alguns candidatos 
chegaram a disputar três, quatro e até cinco eleições, cada qual com sua própria estratégia 
eleitoral,  
 Candidatos a presidente por partidos de esquerda como Rui Costa Pimenta (PCO) 
e Zé Maria (PSTU) dedicaram seus poucos segundos na TV para divulgar a plataforma 
radical de seus partidos. Já outros como Enéas Carneiro (PRONA) e Levy Fidelix 
(PRTB) foram considerados cômicos pelo eleitorado. 
 A despeito das votações baixíssimas daqueles que se arriscaram nas candidaturas 
ao executivo nacional, estes e outros pequenos partidos não deixaram de crescer 
eleitoralmente, elegendo vereadores, deputados estaduais e federais, além do número de 
partidos e na sua votação total, caracterizando um interessante fenômeno a ser analisado. 
 Criar um partido pode ser um bom negócio por diversos motivos. Em primeiro 
lugar, o eleitor brasileiro nunca foi adepto do voto punitivo em relação à migração 
partidária, ou seja, deixando de votar num candidato por ele ter mudado de partido (Melo, 
2004) e atualmente uma das melhores maneiras de se trocar de partido é migrando para 
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um partido recém-fundado ou oriundo de uma fusão, para não correr o risco de perder seu 
mandato.  
 Além disso, um partido criado não tarda a ter direito às propagandas gratuitas, 
seja durante as eleições, no Horário Gratuito de Propaganda Eleitorais (HGPE), seja às 
propagandas veiculadas em horário nobre nas redes de televisão e rádio que tem direito 
os partidos, previstas no artigo 49 da lei Nº9096/1995: 
  “I - a realização de um programa, em cadeia nacional e de um programa, em   
  cadeia estadual em cada semestre, com a duração de vinte minutos cada; 

II - a utilização do tempo total de quarenta minutos, por semestre, para inserções de trinta 
segundos ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais.” 

 A lei eleitoral também garante aos partidos acesso a outro grande recurso oriundo 
diretamente dos cofres públicos, o Fundo Partidário, em que o PCO e o PPL, por 
exemplo, tiveram direito a 0,16% do total, receberam mais de 470 mil reais cada durante 
o ano de 2013.1 
 Speck e Campos (2014) se dedicam a analisar como o HGPE (Horário Gratuito de 
Propaganda Eleitoral) e o Horário Gratuito de Propaganda Partidária são distribuídos 
entre os partidos. Nesses casos, um terço do total é dividido igualmente e o resto de 
acordo com o número de deputados federais eleitos por cada partido, criando uma 
disparidade entre percentual total de votos para a Câmara dos Deputados e a parcela de 
tempo na TV e no rádio. Pequenos sempre são sobre-representados nessa divisão e, 
segundo os autores, isso tende a fragmentar o sistema partidário brasileiro. 
 Mas será que é só isso? O número de partidos registrados e aptos a disputar 
eleições não precisaria nem ser levado em conta, se não fosse a alta fragmentação do 
sistema partidário brasileiro, provocada pelo aumento da participação dos pequenos 
partidos na arena legislativa, como veremos adiante. Ao que tudo indica, ao criar um 
partido, este tem grandes chances de ter sua parcela de sucesso eleitoral. Por isso, esse 
estudo visa a fazer uma análise sobre alguns aspectos que dizem respeito aos pequenos 

                                                      
1 Fonte: TSE 
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partidos em Belo Horizonte tais quais o restrospecto eleitoral e dados sobre sua 
organização interna. 
 Os municípios brasileiros só vieram a se tornar entes com autonomia política e 
administrativa de fato a partir da Constituição Federal de 1988, permitindo a eles formar 
até a sua própria Lei Orgânica Municipal, um equivalente a uma constituição local. 
Houve também uma descentralização maior na gestão e construção das políticas públicas, 
na criação de conselhos e conferência com protagonismo popular e aumento das 
responsabilidades administrativas no nível municipal. Porém, essencialmente, é conferido 
ao legislativo municipal poucas matérias para legislar, com pequena autonomia frente aos 
demais entes federados, pois deve ser submisso às leis e constituições estaduais e federal. 
Além disso, o executivo municipal também tem prerrogativas para legislar e impor sua 
agenda, relegando ao legislativo o papel de apreciar e quiçá fiscalizar, restando aos 
vereadores priorizar as relações diretas com suas bases eleitorais, aplicando políticas 
clientelistas ou não.2 
 Existem alguns estudos diversos sobre poder local e câmaras municipais pelo 
Brasil para os quais foram dados vários enfoques, como a representação, o clientelismo, 
as elites locais e as análises eleitorais3. Desses, vou procurar enfocar as metodologias 
utilizadas para estudo e contemplar os entendimentos sobre legislativo municipal. 
 Entretanto, ainda existem poucos estudos sobre os pequenos partidos, a se 
destacar a tese de mestrado de Ev (2015) sobre os pequenos partidos no Brasil e outro 
artigo de sua coautoria junto a Melo (2014) com uma análise sobre a votação dos partidos 
nanicos, além de dois artigos semelhantes de Dantas e Praça (2000, 2007) que tratam 
sobre coligações nos municípios. 
 Mesmo a Câmara Municipal belo-horizontina também não foi alvo de muitos 
estudos recentes. Aliás, estudar o legislativo municipal brasileiro ainda é um desafio pela 
dificuldade de se estabelecer parâmetros, sejam gerais ou sejam regionalizados, para se 
aplicar um método de estudo comparativo.  
                                                      
2 Para aprofundar no assunto procurar KERBAUY (2005) 3 ROCHA & KERBAUY (2014) 
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 O caso belo-horizontino não diverge da situação nacional quanto à forte presença 
de pequenos partidos no legislativo e como veremos é até mais significativa essa 
presença. Para desenvolver essa idéia, começarei com uma revisão geral sobre o sistema 
partidário brasileiro, que é de onde decorrerá a definição sobre pequenos partidos. Esse 
conceito partirá com base nas votações nacionais e não das municipais, pois um dos 
objetivos é poder comparar os dados sobre os pequenos partidos nacionais com seus 
resultados em Belo Horizonte. 
 A análise também irá utilizar as eleições de 2012 para analisar dados sobre 
financiamento eleitoral e receita dos comitês financeiros partidários, dados sobre a 
migração partidária desde 2009 e mesmo sem aprofundar nos estudos legislativos, uma 
avaliação sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 
  
2. Sistema eleitoral e sistema partidário brasileiro 
 Neste capítulo, será feita a apresentação dos principais pontos dos sistemas 
eleitorais e partidário brasileiro que se referem ao fenômeno dos pequenos partidos no 
Brasil, e ao final será tratada a definição conceitual destes. Trata-se principalmente de 
apresentar as discussões que são feitas na bibliografia, começando com um breve resumo 
histórico sobre os partidos no Brasil, posteriormente sobre os impactos do sistema 
eleitoral e da legislação, uma discussão mais geral sobre institucionalização do sistema 
partidário brasileiro e sobre as variáveis que melhor representam o tema desse trabalho: 
fragmentação partidária, volatilidade eleitoral e identificação partidária. 
 O objetivo é tentar avaliar o quão institucionalizado sistema partidário brasileiro e 
o quão aberto para novos e diferentes atores (os pequenos partidos) ele está. 
2.1 Histórico 
 Para se fazer um debate sobre os pequenos partidos é preciso entender as 
características do sistema partidário brasileiro, especialmente na Nova República, período 
que se inicia ao fim do regime militar (1964-1985). 
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 Anteriormente, o único período realmente democrático onde se é possível fazer 
estudos era o de 1946-64, o qual não tem relação direta com o tema a ser abordado nesse 
estudo. É apenas importante ressaltar que existem muitas diferenças entre os dois 
períodos e que merecem, por vezes, serem comparadas.  
 Melo (2010), destaca que “No caso brasileiro, a competição partidária na 
República de 46 manteve-se estruturada em torno de três partidos (PTB, UDN e PSD) 
razoavelmente implantados em todo o território nacional. Isso não impediu o surgimento 
de pequenos partidos, a maioria deles dotados de inserção em apenas alguns estados, mas 
fez com que o sistema partidário mantivesse o mesmo formato do princípio ao fim”  
(2010, p. 17) 
 O Ato Institucional número 2 (AI-2) datado de 27 de outubro de 1965, decreto de 
bases muito autoritárias, cria uma cisão explícita na democracia e define novas regras 
para o jogo político (como eleições indiretas para presidente e governadores e perda dos 
direitos políticos de opositores) e institui o bipartidarismo entre MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro) e ARENA (Aliança Renovadora Nacional), divididos de maneira 
clara entre o primeiro, formado pelos opositores ao regime militar e o segundo, formado 
pelos seus apoiadores. 
 O bipartidarismo dura até 1979, quando a Lei Orgânica de Partidos Políticos 
(LOPP) é aprovada e a partir de 1980 começam a surgir os partidos do atual período. 
Entretanto, as primeiras eleições como as de 1982, com eleições diretas para 
governadores e de 1985, eleição indireta para presidente (eleito pelo colégio eleitoral 
formado por parlamentares) se deram ainda no contexto da ditadura, logo os estudos 
sobre partidos políticos em geral só levam em consideração a partir das eleições de 86, da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
 Já o Ato Institucional número 3 decretou, entre outras determinações, o fim das 
eleições diretas para a prefeitura das capitais estaduais, sendo indicados nomes a serem 
aprovação indireta pela Assembleia Legislativa de cada estado até 1985, quando houve a 
primeira eleição após esse período, com a vitória de Sérgio Ferrara (PMDB) em Belo 
Horizonte. 
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Desde então houve um período de criação, fusão e extinção de váriso partidos e 
até setembro de 2015 haviam sido registrados 32 partidos, dos quais 28 elegeram pelo 
menos um deputado federal nas eleições de 2014. 

FIGURA 1. Partidos registrados no TSE e número de deputados eleitos em 2014 

Sigla Nome Fundação Nº Dep. federais/2014 
PT 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 11.2.1982 70 
PMDB 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 30.6.1981 66 

PSDB 
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24.8.1989 54 

PSD 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 27.9.2011 37 

PP 
PARTIDO PROGRESSISTA 16.11.1995 36 

PSB 
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 1°.7.1988 34 

PR 
PARTIDO DA REPÚBLICA 19.12.2006 34 

PTB 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 3.11.1981 25 

DEM 
DEMOCRATAS 11.9.1986 22 

PRB 
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 25.8.2005 21 

PDT 
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 10.11.1981 19 

SD  
SOLIDARIEDADE 24.9.2013 15 

PSC 
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 29.3.1990 12 

 PROS 
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL 24.9.2013 11 

PCdoB 
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 23.6.1988 10 

PPS 
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 19.3.1992 10 

PV 
PARTIDO VERDE 30.9.1993 8 

PHS 
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 20.3.1997 5 

PSOL 
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 15.9.2005 5 

PTN 
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 2.10.1997 4 

PMN 
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 25.10.1990 3 

PRP 
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA 29.10.1991 3 

PTC 
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO 22.2.1990 2 

PSDC 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO 5.8.1997 2 

PEN 
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL 19.6.2012 2 

PTdoB 
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL 11.10.1994 1 

PRTB 

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 18.2.1997 1 
PSL 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL 2.6.1998 1 
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PSTU 

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO 19.12.1995 0 
PCB 

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO 9.5.1996 0 
PCO 

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA 30.9.1997 0 
PPL 

PARTIDO PÁTRIA LIVRE 4.10.2011 0 
Fonte: TSE, elaborado pelo autor, dados de agosto/2015 

2.2 Sistema Eleitoral 
 Os estudos sobre os diferentes sistemas eleitorais e seus efeitos sobre o sistema 
político-partidário são bons indicadores para entender o jogo político nos países. O 
sistema eleitoral é a maneira pelo qual se transforma o voto em cadeiras. 
 Sistemas eleitorais podem ser classificados dentre três tipos: sistemas 
majoritários, sistemas proporcionais e sistemas mistos. 
 O sistema majoritário é o sistema que garante as cadeiras apenas para aquele 
candidato que tiveram mais votos e em geral é utilizada principalmente em distritos 
uninominais. No Brasil, o sistema majoritário de maioria simples é o adotado para o 
Senado Federal e para as prefeituras de cidades com menos de 200 mil eleitores, onde 
não é necessário ter de 50% dos votos para ser eleito. O sistema majoritário absoluto, ou 
de dois turnos, é adotado para as eleições presidenciais, para eleições de governos 
estaduais e para prefeituras de cidade com mais de 200 mil eleitores. 
 O sistema proporcional é o sistema que tenta garantir cadeiras para os partidos 
proporcionalmente ao número de votos que estes receberem. O sistema proporcional de 
lista aberta é o adotado para as eleições para os demais cargos legislativos no Brasil 
(vereador, deputado estadual, distrital e federal). Aplica-se também a série de divisores 
D'Hondt para a contabilização dos votos.  
 O sistema misto, como o próprio nome já diz, tem características de ambos os 
sistemas anteriores, e de acordo com sua configuração pode ter mais similitudes tanto 
com o majoritário como com o proporcional. Esse sistema não é adotado para nenhuma 
eleição brasileira. 
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 Como a regra é de que eleições para o poder executivo (onde se tem apenas uma 
cadeira em disputa) são pelo sistema majoritário, os diferentes estudos são tratam as 
eleições para o legislativo nais quais se pode adotar diferentes sistemas. 
 No Brasil o eleitor vota diretamente no candidato (lista aberta), apesar de ter a 
opção de votar no partido (voto em legenda) e a opção de voto branco ou anular o voto, o 
que gera um efeito de personalização do voto. Importante ressaltar também que para além 
do sistema eleitoral, o Brasil tem uma cultura política personalista desde sua formação. A 
tabela abaixo, encontrada em Nicolau (2006) é um exemplo disso: 

TABELA 1. Opinião dos eleitores que votariam nos candidates sobre a escolha 
para a eleição de Deputado Federal em 2002: o que foi Mais Importante, o 
Candidato ou o Partido ao qual Ele Pertence? 
Partido do 
candidate 

% Candidato % Partido % Os dois % Total %Total da 
Coluna 

PFL 96 2 2 100 4 
PMDB 86 8 6 100 8 
PSDB 87 7 6 100 10 

PT 83 7 10 100 25 
Outros 91 6 3 100 7 

Não sabe/Não 
respondeu 

98 1 1 100 46 

Total 92 4 4 100 100 
Fonte: Pesquisa Iuperj-2002 apud Nicolau (2006). 
 
 O atual sistema eleitoral brasileiro desvaloriza a representação através dos 
partidos também de outras maneiras, como o fato de a lista aberta provocar competição 
entre os candidatos do mesmo partido ou coligação como é previsto pela legislação. O 
número de cadeiras eleitas por partido/coligação é definido pelo quociente total desta, 
porém os candidatos eleitos são aqueles que internamente tiverem mais votos, logo, o 
“objetivo” é ter mais votos do que seu concorrente, que é do mesmo partido/coligação. 
 Pelo lado do eleitor há um custo muito alto de informação, pois há um número 
muito grande de candidatos. Cada partido pode lançar o número de até uma vez e meia 
candidatos em relação ao número de cadeiras em disputa e cada coligação lança até duas 
vezes. Além disso, o eleitor brasileiro vota para sete cargos eletivos. Outro custo é a 
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dificuldade de se calcular quem vai vencer, já que muitas vezes o voto em um candidato 
será computado para eleger outro mais votado na lista. O sistema é considerado complexo 
para o entendimento e gera certa desconfiança quando se “vota em um candidato e elege 
outro”, que dentro da coligação pode não ser nem do mesmo partido, nem da mesma 
região ou segue do mesmo ideário. 
 O nosso sistema eleitoral influencia para que os candidatos sejam o foco das 
campanhas eleitorais (Nicolau, 2006) e isso está diretamente relacionado à identificação 
partidária, de que tratarei posteriormente. Explorarei também a fragmentação e a 
volatilidade para complementar a idéia de que nosso sistema eleitoral favorece em vários 
aspectos a existência de um multipartidarismo. 
2.2.1 Legislação eleitoral e partidária brasileira 

Para estudar os pequenos partidos é importante apresentar alguns pontos da 
legislação brasileira no que se refere a eleições e a partidos políticos. 

 
De acordo com a Lei 9.096/1995 que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta 

os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, para criação de um novo partido 
no Brasil basta: 
- Que a legenda seja fundada por, no mínimo, 101 brasileiros residentes em pelo menos 
um terço dos estados da federação; 
- Contar com o apoio, em abaixo-assinado, de pelo menos, 0,5% do eleitorado disposto 
em, no mínimo, um terço dos estados, de tal forma que em nenhuma dessas unidades o 
percentual fique abaixo de 0,1%; 
- Não receber apoio de qualquer tipo de organização estrangeira; 
- Registrar junto ao Tribunal Superior Eleitoral estatuto que não viole os direitos 
humanos, os preceitos constitucionais e a soberania nacional, entre outros requisitos. 
  



16  

 Criar um partido pode não ser tão difícil, pois numa simples comparação, é mais 
fácil que apresentar uma Lei de Iniciativa Popular, que exige o triplo de assinaturas para 
começar a tramitar. 
 Porém, além dessa lei, boa parte da definição sobre o processo eleitoral vem do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e por vezes a partir de resoluções do STF (Superior 
Tribunal Federal), afinal muitas vezes o congresso nacional não consegue aprovar novas 
regras4. Na Nova República não houve muitas mudanças, porém, algumas importantes. 
 A primeira delas é a mudança em 1995 na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 
que dificulta a criação de novos partidos e que passam não poder funcionar mais somente 
com registro provisório. Recentemente, em 2013, o TSE também definiu que novos 
partidos não têm acesso ao Fundo Partidário e ao Horário Gratuito de Propaganda 
Eleitoral (HGPE) antes de disputar as eleições. Ambos são definidos a partir de divisões 
de cotas igualitárias entre os partidos e divisões de cotas proporcionais ao número de 
deputados federais eleitos no último pleito (e não o número deputados filiados ao partido 
num determinado momento). 
 Em 1997 o Congresso aprovou duas modificações: a) a legislação que retirava os 
votos brancos do cálculo do quociente eleitoral (o que beneficiou os pequenos partidos 
nos estados e municípios); b) A PEC, amplamente apoiada pela base aliada no governo 
FHC, que possibilitava a reeleição de todos os chefes do poder Executivo para um 
mandato subsequente 
 Ainda em 1995 a LOPP previa uma cláusula de desempenho que demandava que 
os partidos obtivessem 5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados para terem 
acesso ao funcionamento parlamentar5, HGPE e Fundo Partidário, com a previsão de 
passar a valer apenas 12 anos depois, porém, em 2006 o STF julgou tal dispositivo 
inconstitucional após alguns dos pequenos partidos à época entrarem com o pedido.   

                                                      4  Mudanças na legislação eleitoral precisam passar tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado 
Federal e aprovadas pelo menos um ano antes do início das próximas eleições. Como acontecem eleições 
de dois em dois anos, presume-se o tempo é muito curto para grandes mudanças.
 5 Como o direito a constituir bancada e ter o partido representado no Congresso Nacional 
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 Em 2007 foi aprovada no Congresso uma mudança na distribuição dos recursos 
do Fundo Partidário. Anteriormente eram divididos entre as cotas de 1% igualmente e 
99% proporcional. Passou a ser 5% igualmente e 95% proporcional. 
 Também em 2007, após consulta feita pelo DEM, o STF barrou a migração 
partidária. Alguns partidos estavam incomodados, pois a migração era significativa e não 
havia nenhum recurso até então para evitá-la. Um parlamentar poderá trocar de partido 
apenas quando um novo é criado ou há fusão. Há também a prerrogativa de se desfiliar a 
um partido por motivos ideológicos (caso o partido abandone seus ideais) ou por sofrer 
perseguição. Entretanto, para que o parlamentar perca seu mandato é necessário que o 
partido solicite junto ao judiciário para que próximo da lista (suplente) possa assumir. Se 
o partido não o fizer, o MPE (Ministério Público Eleitoral) poderá também fazê-lo.6   
 2.2.2 Coligações eleitorais 
 Uma importante característica do sistema eleitoral brasileiro é a possibilidade de 
formação de coligações eleitorais que funcionam de maneira um pouco distinta nas 
eleições majoritárias e nas eleições proporcionais. 
 Nas eleições majoritárias, as coligações são feitas em torno de um candidato com 
o intuito de apoiá-lo e garantir-lhe maior tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio 
e na TV. O TSE faz um cálculo em cada eleição (e em cada cidade, nas eleições 
municipais) de quanto tempo de HGPE cada partido terá direito e isso pode ser uma 
importante moeda de troca dos pequenos partidos nas negociações para compor uma 
coligação. Essa negociação pode envolver uma compensação financeira em forma de 
doação eleitoral ou pode estar ligada à formação das coligações proporcionais. 
 Isso porque, agregando a outros entendimentos anteriores, porém não 
antagônicos, a resolução do TSE nº 23.405/2014 estabeleceu que as coligações 
proporcionais somente serão realizadas entre os partidos da mesma coligação majoritária, 

                                                      6   Também carece de dados, mas é muito provável que poucos partidos estejam requisitando as cadeiras 
parlamentares. O PSD chegou a incluir no seu estatuto que jamais irá requisitar em caso de migrações para 
outro partido. 
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numa mesma cirscunscrição, podendo ser celebrada mais de uma coligação dentre esses, 
o que torna as decisões interligadas. 
 Entretanto, o ponto chave ainda está nas coligações proporcionais, em especial 
quando se tratando dos pequenos partidos. Mesmo com a derrubada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) da cláusula de barreira de 5%, ainda existe outra, que é o próprio 
quociente eleitoral. Se o partido não atinge pelo menos o quociente eleitoral seus votos 
são descartados na contagem o que impede que ele alcance pelo menos uma cadeira.  
 Pela maneira como são computados os votos, pelo método D’hondt de maiores 
sobras, um partido poderia, por exemplo, deixar de eleger um vereador mesmo tendo a 
maior sobra. 
 As coligações são, então, muito importantes para que os pequenos partidos 
possam ultrapassar a cláusula de barreira e eleger parlamentares. Além disso, com as 
coligações nas eleições proporcionais, os pequenos partidos podem conquistar mais vagas 
do que o equivalente aos seus votos, pois existe a possibilidade de eventualmente 
elegerem candidatos com votos de candidatos de outros partidos, que na lógica da lista 
aberta acabam por ajudar apenas os mais votados a alcançarem o quociente. 
 
2.3 Sistema partidário brasileiro 
 É fundamental a compreensão do sistema partidário brasileiro para compreender o 
fenômeno dos pequenos partidos, pois nos sistemas mais consolidados é menos provável 
e mais custosa a entrada de novos atores. A discussão sobre a consolidação (ou 
institucionalização) do sistema partidário brasileiro não apresenta muitos consensos na 
literatura, Aqui, apresenta-se um resumo dos pontos mais importantes. 
 A teoria da terceira onda de democratização (Huntington, 1991; Mainwaring & 
Torcal, 2005), que procura evidenciar diferenças entre democracias mais antigas e os 
países em que retomam o regime democrático pós-78. Essa teoria traça o diferente grau 
de institucionalização do sistema partidário entre os países nos diferentes períodos. Para 
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esses autores, institucionalização se refere ao grau de enraizamento dos partidos na 
sociedade e ao desenvolvimento do jogo democrático. Essas diferenças se dão porque 
sistemas partidários recentes precisam de tempo para se acomodarem e trazerem 
resultados padronizados, identificação dos eleitores e legitimidade. Outro ponto é que os 
partidos em sistemas mais antigos, como os da Europa Ocidental, surgiram em sua 
maioria no período entre as guerras e cumpriam um papel social diferente, como o de 
formação política e de diálogo entre a sociedade civil e o estado. 

  "Desse modo, um sistema partidário institucionalizado é aquele em que 
os atores desenvolvem expectativas e comportamentos baseados na premissa 
de que os contornos e as regras fundamentais da competição e do 
comportamento partidário prevalecerão no futuro previsível. Num sistema 
partidário institucionalizado, os principais partidos e seu comportamento serão 
estáveis" Mainwaring & Torcal (2005, p. 254)  

 São propostas então quatro dimensões7 para analisar o grau de institucionalização 
dos partidos: A) Estabilidade nos padrões de competições entre os partidos; B) 
Enraizamento dos partidos na sociedade; C) Legitimidade dos partidos; D) Nível de 
personalização dos partidos. 
 Já Melo e Câmara (2012), ao analisar o casos brasileiro, apontam a dificuldade de 
se operacionalizar essas dimensões empiricamente, além de criticarem a ideia 
unidimensional destes conceitos. Analisando essas dimensões de maneira separada 
facilmente se encontram casos em que o sistema partidário de um país se encontra 
“institucionalizado” em uma das dimensões e não esteja nas outras. Além disso, essa é 
uma proposta que aponta muito mais as relações do partido com a sociedade do que dos 
partidos com o estado. 
 Nesse sentido, os autores procuram explicar a consolidação do sistema partidário 
brasileiro a partir de um padrão de disputa pela presidência, onde os partidos se dividem 
em três blocos: à esquerda o bloco liderado pelo PT: PT/PcdoB/PSB e PDT; à direita o 
bloco liderado pelo PSDB: PSDB/DEM(antigo PFL) e PPS; e o bloco dos disponíveis 
                                                      7 Sobre as dimensões, ver PRZEWORSKI (1975), Mainwaring (1999, p. 22-39, Mainwaring e Scully 
(1995) e Mainwaring e Torcal (2005, p. 254-255) 
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(aqueles que tem vocação para aderir a qualquer governo) liderados pelo PMDB: 
PMDB/PTB/PP e PR(antigo PL). 
 Uma das principais controvérsias para Melo e Câmara (2012) é a questão 
ideológica. Através de survey aplicado com parlamentares de diversos partidos, os 
autores conseguem aferir as tendências mais à esquerda do bloco do PT e mais à direita 
dos demais, o que cria um impasse: é possível afirmar que ainda existem clivagens 
ideológicas entre os partidos, e que elas têm diminuído ao longo dos últimos 30 anos, 
mas as coligações são feitas levando cada vez menos esse critério em consideração. Além 
da coligação que sustentou os governos Lula e Dilma até então ter vários partidos de 
centro e direita votando com muita frequência junto ao PT, as coligações para prefeituras 
e governos estaduais, por exemplo, também são feitas pelos partidos com outros que não 
fazem parte do seu bloco dezenas de vezes. O sistema aparenta estar cada vez menos 
consolidado ideologicamente com o passar do tempo. 
 Carreirão (2014) faz um debate amplo e bastante crítico com toda a literatura 
recente, principalmente com os autores previamente citados. Ele faz uma compilação 
dessas diversas e não consensuais teorias sobre o sistema partidário brasileiro, com o 
objetivo de questionar algumas perspectivas mais otimistas. Para Carreirão (2014), o 
padrão de interação entre os partidos é imprevisível desde 2003, de certa forma. As 
coligações presidenciais anteriores eram mais coerentes em ideologia e as mudanças 
internas seguiam um padrão. Entretanto, com o governo Lula houve a participação de 
vários partidos situados em outra ponta do espectro ideológico, assim como a saída de 
partidos situados à esquerda. 
2.3.1 Fragmentação 
 Aqui se pode começar uma importante discussão sobre os pequenos partidos. A 
princípio, o número de partidos aptos a lançar candidatos em qualquer país não é 
necessariamente preditor de um sistema multipartidário ou da representação de muitos 
grupos. Já a fragmentação pode ajudar a entender muito mais o sistema partidário, pois é 
através do cálculo do Número Efetivo de Partidos Parlamentares (NEPP) e do NEPE 
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(Número Efetivo de Partidos Eleitorais) é que tentaremos inferir o quão difuso está o 
poder. 
 Hoje, num cenário com 32 partidos, o Brasil tem uma fragmentação recorde, 
principalmente nas eleições do legislativo, com 28 desses partidos representados na 
Câmara dos Deputados. Krause, Ribeiro, Ferreira e Melo (2015) promovem um estudo 
que não deixa dúvidas sobre essa crescente fragmentação do sistema partidário brasileiro, 
mostrando que os dez maiores partidos detinham 92% dos vereadores eleitos em 1996 em 
todo o Brasil e em 2012 apenas 78,9%, com o aumento do número efetivo de partidos de 
6,4 para 13,8, calculado através da clássica fórmula de Laakso-Taagepera. 
 A existência de um multipartidarismo no Brasil vai ao encontro de uma das Leis 
de Duverger (1987 apud Nicolau 1995) que afirma que sistemas proporcionais tendem a 
produzir sistemas multipartidários. Segundo Duvergr, essa tendência é construída a partir 
da observação de que em sistemas proporcionais é mais fácil um partido conseguir 
alcançar uma parcela de poder do que em sistemas majoritários, através do efeito 
mecânico e do efeito psicológico. 
 O efeito mecânico é a própria fórmula de transformação de votos em cadeira que 
pode não garantir um percentual de votos equivalente ao percentual de cadeiras, gerando 
uma distorção geralmente encontrada em sistemas majoritários. Essa distorção também 
existe mesmo nos sistemas proporcionais, mas em menor nível. 
 O efeito psicológico é sobre a escolha do voto pelo eleitor que pode se sentir 
desestimulado a votar em partidos menores uma vez que estes dificilmente alcançarão 
cadeiras, mesmo que seja a sua primeira opção, escolhendo outro que representa em 
alguma medida sua preferência, mas com chances mais reais de vitória. 
 Esses efeitos têm menor impacto no sistema brasileiro, pois a 
desproporcionalidade é pequena, principalmente nos distritos de maior magnitude, como 
em São Paulo, que oferece 77 cadeiras de deputados federais e 99 de deputados estaduais, 
fazendo-se necessário para ser eleito apenas cerca de 1,3% dos votos para o primeiro e 
1% para o segundo. Na tabela abaixo é possível observar que os maiores índices de 
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fragmentação são encontrados nos estados que têm um número maior de cadeiras em 
disputa: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.  
 

FIGURA 2. Número efetivo de partidos políticos eleitorais (NEPE) por unidade da 
federação para Câmara dos Deputados (1990-2010) 

UF 1990 1994 1998 2002 2006 2010 
RO 5,6 7,1 7,1 7,8 7,3 7,8 
AC 4,4 3,4 4,5 7,6 7,9 7,1 

AM 7,3 5,3 4,4 5 9,3 9,4 
RR 6,1 3,8 4,1 6,5 11,4 8,9 
PA 6,2 4,6 6,7 6,1 6,5 7 
AP 6,3 5,9 8,5 8,8 8,4 11,9 
TO 4,2 4,1 3,5 5,1 5,7 8 
MA 4,9 5,3 6,6 6,5 8,9 9,5 
PI 4,7 4,4 4 5 7,6 6,8 
CE 5,9 3,5 3,9 5,8 6,5 8,3 
RN 5 3,5 4,3 5,7 7,6 8,4 
PB 5 3,2 4,3 7,2 6,4 6 
PE 4,1 3,9 5,9 7,9 9,6 8,5 
AL 4,6 8,2 9,5 8,7 10,2 7,7 
SE 4,8 7 8,3 10,1 7,6 8,1 
BA 7 5,7 3,8 4,4 5,6 8,6 
MG 8,7 7,3 7,2 8,6 10,4 11,3 
ES 6 6 6,4 9,8 7 8,1 
RJ 5,6 9,8 8,3 11,3 12,8 11,9 
SP 8 6,7 7,7 8 8,9 10,7 
PR 6,5 7,8 7 8,2 7,9 10,5 
SC 5,1 4,9 5,5 5,6 6,2 6,4 
RS 5,3 5,8 5,9 6,9 8,5 7,9 
MS 5,4 5,1 6,1 6,2 5,6 6 
MT 6 6,9 4,6 6,5 8,1 8,1 
GO 3,9 4,8 4 5,7 6,6 8,5 
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DF 7,6 5 6,9 4,5 6,9 7 
Média 5,7 5,5 5,9 7 8 8,5 

Fonte: Rebello (2012) 

 Por indução, onde há uma maior fragmentação é onde se encontrará o terreno 
mais propício para a multiplicação de legendas. O resultado mostra que além do alto 
número de partidos, há um alto número de partidos efetivos, ou seja, a presença de um 
alto número de legendas com alguma representatividade.  
 A ressalva é que o cálculo de fragmentação pode apresentar um resultado em que 
haja uma grande fragmentação, porém um número efetivo de partidos não tão grande, 
dessa forma é possível um órgão legislativo fragmentado apenas entre partidos grandes e 
médios. 
 
2.3.2 Identificação partidária 
 A discussão sobre identificação partidária tem muito a ver com o grau de 
institucionalização do sistema. Na procura de entender os pequenos partidos, precisa-se 
observar que há apenas resultados residuais sobre a pontuação desses em surveys feitos 
para aferir a identificação partidária no Brasil. 
 Há uma tendência mundial nas democracias mais antigas de constante perda de 
identificação partidária por parte dos eleitores, certamente ligado ao desgaste que esses 
partidos vêm sofrendo ao longo de décadas de alternância no poder. No Brasil, desde 89 
há uma oscilação em que começa em 46%, supera os 50% na década de 90 e para nos 
49% em 2002 nos dados do Datafolha, o que segundo o estudo de Socorro e Pimentel 
(2011) é um patamar superior ao da Grã-Bretanha, de longa tradição partidária, no 
mesmo período. 
 O detalhe é que essa identificação partidária é concentrada em mais de 40% no 
Partido dos Trabalhadores, que segundo Socorro e Pimentel (2011) e Kinzo (2005) é o 
único partido verdadeiramente de massas e que se dedica a criar vínculo com o eleitor 
através da organização e de uma retórica coerente de oposição aos governos 1989-2002, e 
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mesmo assumindo o governo federal em 2002 - 2010 manteve sua identificação, 
enquanto os demais partidos foram perdendo constantemente. O PMDB e PSDB 
aparecem com alguma identificação razoável e merecem ser mencionados, mas 
dificilmente o primeiro voltará a alcançar dois dígitos ou o segundo chegará lá, na 
tendência observada. 
É importante ressaltar no trabalho de Socorro e Pimentel (2011), que, apesar de 
perceberem a fragilidade dos laços entre os eleitores e os partidos, indica que a 
identificação partidária ainda é o melhor preditor de voto para eleições presidenciais. 
Quem tem identificação por um partido tem, de fato, maior probabilidade de votar nele. 
 

TABELA 2. Partido com o qual tem identidade, para eleitores brasileiros,  
2002/2006/2010 (%) 

PARTIDOS 2002 2006 2010 
Geral 39 28 39,2 

PT 23 18 24,5 
PMDB 4 4 2,7 

PFL 2 1 0,5 
PSDB 4 4 5,7 
Outros 6 1 5.8 

Fonte: ESEB, 2002, 2006, 2010 apud Veiga (2011) 
 
 A multiplicação dos pequenos partidos no Brasil pode ter relação com esse fator8, 
pois observa a existência de espaço para a disputa do eleitorado por novos partidos, uma 
vez que os partidos atuais parecem não terem obtido muito êxito. Parte desse insucesso é 
apontada por Baquero e Linhares (2011) como resultado da dificuldade dos partidos em 
se modernizar, tal qual o estado o fez. 
 As relações institucionais entre partido e Estado ainda pautados numa perspectiva 
clientelista, patrimonialista e personalista são percebidas pelos cidadãos, que as 
                                                      8 Encarando esse fator como um dos possíveis medidores da institucionalização de um sistema partidário 
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desaprovam. A função de representação política, primordial para a existência de partidos, 
é sempre questionada por não canalizar os interesses da sociedade eficientemente. 
Resultados de pesquisas que indagam o eleitor sobre a confiança em partidos políticos e 
se eles se sentem representados por algum demonstram esse ceticismo (Baquero e 
Linhares, 2011). 
 Outro fator que pode ser cogitado é a perda do papel da ideologia enquanto 
catalisadora das identidades coletivas, e consequentemente, partidárias. Esse fator é 
evidente no cenário político brasileiro ao observar a dificuldade em classificação das 
legendas pelo seu ideário, e diferenciá-las entre si. 
2.3.3 Índice de Volatilidade 
 O cálculo sobre volatilidade se dá pela soma das diferenças entre votações dadas 
aos partidos em eleições diferentes. Por exemplo, num par de eleições em que o partido X 
tenha recebido 30% dos votos na primeira eleição e 50% na segunda, sua volatilidade é 
de 20%, se o partido Y recebeu 50% na primeira eleição e depois 40% na segunda, sua 
volatilidade é de 10%; Se somente esses dois partidos disputaram essas eleições, o 
cálculo da volatilidade é a soma das diferenças, resultando em 30% nesse par de eleições 
hipotéticas. Esse cálculo pode ser aplicado tanto para a soma dos votos de uma lista 
partidária para eleições parlamentares quanto para os candidatos a presidente. Nesse 
segundo caso será considerado o partido do candidato que encabeça a chapa. 
 O principal problema desse indicador é que ele não consegue medir quantos 
eleitores realmente mudaram de opinião de uma eleição para outra, pois verifica apenas a 
totalidade dos votos em determinado partido. Mesmo com a impossibliidade 
individualizar voto por voto, é possível fazer estudos que sejam mais confiáveis, que não 
levem em consideração apenas o resultado nacional, mas que possam observar os 
resultados a nível estadual, municipal e até mesmo em distritos submunicipais. 
 A volatilidade pode ser um dos medidores de estabilização do sistema partidário, 
porque um índice de volatilidade baixo representaria um padrão de competição eleitoral 
mais estável, com uma menor propensão do eleitor votar em novos partidos. Com índices 
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de volatilidade altos, teríamos uma maior facilidade de novos partidos (os pequenos 
partidos) lograrem melhores resultados nas eleições. 

Bohn e Paiva (2009) fazem um estudo sobre volatilidade eleitoral nos estados 
brasileiros. Alguns estudos que apresentavam o cálculo de volatilidade no nível nacional 
foram bastante criticados já que a contabilização nos votos é feita nos estados (ou até nos 
municípios) e não refletiam a realidade. Nesse estudo as autoras identificaram uma queda 
e uma estabilização nos índices de volatilidade, o que seria um bom sinal para se 
argumentar a favor da consolidação no sistema partidário. Entretanto esse padrão só é 
válido nas votações para a presidência e para a Câmara dos Deputados, ao contrário de 
votações para o Senado e para os Governos Estaduais, onde o índice continua alto. 

Carreirão (2014) não acredita que os índices de volatilidade sejam positivos, pois 
continuam altos e em alguns casos (o que também é o caso do senado e dos governos 
estaduais) não apontam uma tendência de declínio. Defende-se aqui que a instabilidade 
das votações no Brasil é um indicador institucional que contribua diretamente à 
proliferação de novas legendas eleitorais e do seu crescente sucesso. 

TABELA 3. Volatilidade eleitoral partidária, Câmara dos Deputados (%) (1990-
2006) 

Regiões/Eleições 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 
Norte 21 34,6 19,4 19 

Nordeste 23 9,6 12 14,2 
Sudeste 20,3 16,2 23 14,6 

Sul 17,2 13,7 14,1 13,9 
Centro Oeste 15,4 22,8 17,7 17,7 

Brasil 16,8 12,9 15,3 10,3 
Fonte: TSE apud Braga (2010) 
 
 Na Tabela 3 é possível observar que há uma razoável estabilização nos índices de 
volatilidade, em um índice relativamente baixo para o Brasil, porém, se feito através das 
regiões, está sempre acima do índice nacional. 
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2.4 Pequenos Partidos 
 Durante o período de 1985 a 2002, nada menos que 76 partidos9disputaram as 
eleições no Brasil, um número que cresceu mais ainda até os dias de hoje, entre as que 
são fundadas, extintas e fundidas e maioria desses partidos teve nenhuma ou quase 
nenhuma expressão eleitoral ou política no país. 
 No debate sobre reforma política, sempre são apresentadas propostas que 
dificultem mais a criação de novas legendas, dentre elas podem ser citadas a 
implementação de uma cláusula real de barreira e o fim das coligações, que dificultaria a 
eleição de candidatos por partidos sem uma forte lista própria. A cláusula de barreira 
poderia ser para impedir, de fato, um parlamentar eleito a tomar posse, ou apenas para 
retirar os direitos e prerrogativas que o partido tem no parlamento. Atualmente, são 
necessários apenas cinco deputados para um partido ter direito a indicar uma liderança 
partidária para participar da reunião do colégio de líderes na Câmara dos Deputados, que 
corresponde a menos de 1% do total. 
 Outros direitos que os partidos têm são os “financiamentos públicos” já citados: 
as propagandas políticas e o Fundo Partidário, os quais a cláusula de barreira também 
pode retirar, ainda que apenas parcialmente. 
 Parece um tanto quanto antidemocrático que um partido devidamente constituído 
eleja seus representantes e não garanta o exercício da sua função parlamentar, mesmo que 
seja pequeno, mas são propostas razoáveis as que pretendem bloquear o acesso a alguns 
direitos, especialmente a recursos públicos. 
 Para definir quais são os pequenos partidos no Brasil adota-se os critérios 
propostos por Ev (2015): 

“- Tenham obtido votação inferior a 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos 
Deputados em pelo menos três das quatro últimas eleições nacionais, ou; 

                                                      
9   Nicolau (2003) 
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- Que tenham elegido uma bancada com menos de 10 deputados em, pelo 
menos, duas das três últimas legislaturas. “(EV, 2015. p.47). 

Esse critério leva em consideração os resultados das eleições de 1998 a 2010 para 
a Câmara dos Deputados e outra dimensão sobre o tamanho da bancada eleita, em 
contraposição ao cálculo do Número Efetivo dos Partidos Parlamentares (NEPP), o que 
poderia não refletir a realidade, e também legislativa, na qual podemos inferir a 
relevância ou não do partido no sistema partidário, com base na teoria de Sartori (1976) 
sobre sistemas partidários. Uma definição através do NEPP seria a de considerar 
pequenos todos os partidos que não fossem enquadrados dentro da magnitude dos 
partidos “efetivos”. 
 Essa definição é arbitrária, porém isso não é necessariamente ruim, pois parece 
adequar-se bem ao caso brasileiro e classifica 15 dos 27 partidos analisados como 
pequenos. Partidos muito novos como o PEN, com 2 deputados federais, PROS, com 11, 
SDD, com 15, e PPL, nenhum eleito, que ainda que não tenham apresentado um resultado 
eleitoral muito significativo em 2014 ainda carecem de dados para serem melhor 
analisados. Já o PSD, partido fundado por fortes lideranças políticas certamente se 
consolidará como um partido grande, pois em 2014 elegeu a quarta maior bancada para a 
Câmara dos Deputados. 
 Posteriormente, precisarão ser utilizados novos critérios ou os mesmos serem 
revisados, para incluir ou retirar partidos que apresentem novos resultados eleitorais ou 
adentrem algum critério de relevância, ou seja, esses são os pequenos partidos até 2014. 
O PRB, por exemplo, cresceu a sua bancada de oito para 21 deputados federais entre 
2010 e 2014 e já comandou o Ministério da Pesca e Aquicultura e em 2015 passou a 
comandar o Ministério dos Esportes. Isso não quer dizer que anteriormente sua relevância 
tenha sido muito limitada, inclusive por ter sido fundado apenas em 2005. 
 Outra proposta de Ev (2015) é a divisão dos pequenos partidos em três grupos: os 
pequenos partidos de esquerda, os pequenos partidos confessionais e os pequenos 
partidos personalistas: 

FIGURA 3.  Tipologia dos pequenos partidos 
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Pequenos partidos de 
esquerda 

Pequenos partidos 
personalistas 

Pequenos partidos confessionais 
PSOL, PCB, PSTU, 
PCO 

PRTB, PRP, PTN, PSL, PT 
do B, PMN e PTC 

PSC, PRB, PSDC, PHS 
Fonte: EV (2015. p. 97-99) 

 Os pequenos partidos de esquerda são esses quatro (PSOL, PCB, PSTU e PCO) 
que têm um forte componente ideológico no seu programa partidário e têm baixo 
rendimento eleitoral, sendo que apenas o PSOL consegue eleger pelo menos uma 
modesta bancada para a Câmara dos Deputados ou para algumas das Assembleias 
Legislativas, além de poucas dezenas de vereadores, enquanto os outros três sequer 
elegem vereadores em nenhuma das eleições. O principal traço que os une é o discurso 
em prol do socialismo, presente nos seus estatutos e na retórica dos seus representantes. 
Esses partidos também têm o hábito de lançar candidatos a Presidência da República em 
todos os pleitos, como forma de propagandear seu programa político, inclusive 
aproveitando-se do HGPE. O PCB tem sua data de fundação registrada de 1996, mas 
reivindica ser o PCB fundado em 1922, que veio a ser registrado anteriormente ao fim do 
bipartidarismo, e acabou se tornando o PPS, gerando uma dissidência que refundou o 
PCB. O PSOL, PCO e PSTU foram formados a partir de dissidências do PT ao longo de 
sua história. 
 Os pequenos partidos personalistas são os partidos que não apresentam 
claramente seu programa, além da defesa de ideologias difusas como o republicanismo e 
o trabalhismo e a referência em líderes do período democrático anterior (49-64). Além 
disso, como aponta Ev (2015) “Soma-se a esse traço a ênfase dada por esses partidos a 
seus atuais líderes, como Levy Fidelix (PRTB); Daniel Tourinho (PTC); Luiz Tibé (PTdo 
B); José de Abreu (PTN) e Luciano Bitar (PSL) em suas propagandas e 
pronunciamentos”. 
 
 Os pequenos partidos confessionais são os que apresentam no seu programa uma 
proximidade maior com a religiosidade cristã, apesar de não a expressár explicitamente, 
seja ele de orientação católica ou protestante. Constam nos seus programas partidários 
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valores humanistas e universalistas como a defesa da dignidade humana, do bem comum 
e da fraternidade. 
 Essa categorização é importante para demonstrar que os pequenos partidos não 
são todos iguais ou que são apenas partidos fisiológicos ou “partidos de aluguel”. Porém, 
é preciso perceber que as diferenças entre os partidos personalistas e os confessionais são 
menores entre si do que com relação aos partidos de esquerda, pois é facilmente 
encontrado o fator personalista em alguns partidos confessionais assim como se 
observam menções a religiosidade nos programas dos partidos personalistas. O PSDC, 
por exemplo, sempre foi presidido por José Maria Eymael, que já foi candidato a 
presidência por quatro vezes. 
 Outra definição é feita por Dantas & Praça (2007) com base apenas nas eleições 
de 1998, mas não apresenta resultados tão diferentes. Os autores classificam 17 dos 30 
partidos existentes como pequenos, com o critério de terem obtido menos de 1% dos 
votos para a Câmara dos Deputados e do Fundo Partidário, estarem devidamente 
registrados junto ao TSE e não estarem representados na Câmara no início ou fim dos 
mandatos. 
 Esse último critério deve-se a uma migração partidária intensa que ocorria na 
época10. Logo, alguns pequenos partidos elegiam parlamentares que logo migravam para 
outro maior e vice-versa. Por mais que não tenhamos dados mais atuais sobre a migração, 
é improvável que permaneça com a mesma intensidade apesar de isso ter ocorrido com o 
PRTB entre 2010 e 2014. 
 Os partidos que foram considerados pequenos coincidem em ambos estudos, com 
a diferença de que alguns não existiam em certo momento, somados a algumas siglas que 
deixaram de existir. Na verdade, por algum motivo que não ficou claro, o PSL não consta 
nas análises de DANTAS & PRAÇA, apesar de ter disputado as eleições e tido um 
resultado suficiente para ser classificado. Supõe-se que seja por algum problema no 
registro junto à justiça eleitoral. 

                                                      
10   Melo (2004) 
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 É importante frisar que quase todos partidos a serem analisados já têm mais de 15 
anos de existência e isso indica que eles têm participado regularmente da vida política 
brasileira e não são legendas que correm o risco de se dissolver a qualquer momento. 
Pelo contrário, a maior parte deles têm crescido eleitoralmente nesse período. 
 Somados os resultados de todos, passaram de 3,74%, em 2000, para 12,88%, em 
2012, do total de cadeiras para as Câmaras Municipais do Brasil, além de aumentarem de 
2,27% para 10,51% do total de votos para prefeito entre 2000-2012. A exceção são os 
partidos de esquerda (PCB, PSTU e PCO) que se mantém com poucos votos. (Ev, 2015) 
 Nas assembleias estaduais há um aumento mais expressivo ainda, de 4,44% para 
17,85%, entre 1998 e 2014, das cadeiras, sendo que o PSC e o PRB são os que mais 
elegeram, com mais de 3% cada um. 

TABELA 4. Percentual de votos dos pequenos partidos para a Câmara dos 
Deputados (1998-2014) 

  1998   2002   2006   2010   2014   
Partido Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % 

PCB 49.619 0,07 45.963 0,05 64.766 0,07 57.563 0,06 66.979 0,07 
PCO 8.067 0,01 29.351 0,03 29.083 0,03 6.660 0,01 12.969 0,01 

PHS/PSN 136.834 0,21 294.920 0,34 435.019 0,47 776.823 0,79 926.664 0,95 
PMN 360.214 0,54 282.875 0,32 873.816 0,94 1.108.787 1,13 467.777 0,48 
PRB - - - - 244.059 0,26 1.760.396 1,79 4.423.993 4,55 
PRP 255.516 0,38 251.970 0,29 233.497 0,25 305.940 0,31 724.825 0,75 

PRTB 53.785 0,08 304.092 0,35 173.963 0,19 318.074 0,32 454.190 0,47 
PSC 446.329 0,67 504.611 0,58 1.746.142 1,87 3.056.208 3,11 2.520.421 2,59 

PSDC 62.055 0,09 192.545 0,22 354.217 0,38 191.835 0,2 509.936 0,52 
PSL 177.035 0,27 408.512 0,47 243.482 0,26 499.963 0,51 808.710 0,83 

PSOL - - - - 1.096.930 1,18 1.144.216 1,17 1.745.470 1,79 
PSTU 187.683 0,28 159.251 0,18 101.307 0,11 102.120 0,1 188.473 0,19 

PT do B 216.645 0,33 168.639 0,19 311.833 0,33 661.001 0,67 812.496 0,84 
PTC/PRN 54.285 0,08 74.955 0,09 806.662 0,87 596.216 0,61 338.117 0,35 

PTN 64.712 0,1 118.471 0,14 151.679 0,16 184.588 0,19 723.182 0,74 
Total 2.072.779 3,11 2.836.155 3,24 6.866.455 7,37 10.770.390 10,98 14.724.202 15,13 

Fonte: EV (2015, p. 113) 
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 Esse quadro mostra o crescimento de votação dos pequenos partidos para a 
Câmara dos Deputados, passando de 2,85% para 10,97% em quatro eleições. Em 2014 
conseguiram amealhar mais votos, mas é importante visualizar essa série anterior pois o 
trabalho busca estudar principalmente o caso da eleição de Belo Horizonte em 2012. 
Podemos observar que apenas quatro partidos, PSOL, PRB, PSC e PMN tiveram mais de 
1% do total da votação nesse período e em especial em 2010. 
3. Os pequenos partidos em Belo Horizonte 
 Belo Horizonte é considerada um reduto da esquerda desde a redemocratização 
pois sempre foi governada por partidos do eixo centro-esquerda(TELLES, 2009), em 
especial desde 1992, quando Patrus Ananias(PT) venceu as eleições com a parceria do 
PSB ocupando a vice-prefeitura. Nas eleições subsequentes, PT e PSB se alternaram no 
poder e mesmo disputando eleições em lados opostos, acabaram por firmar uma aliança 
na condução do executivo municipal. Aliança essa que em 2008, com o fim do mandato 
do petista Fernando Pimentel, lançou o candidato Márcio Lacerda que contava também 
com o apoio do PSDB, principalmente na figura do governador à época, Aécio Neves. 
Mesmo que essa coligação não tenha sido aprovada formalmente, os partidos dividiram 
palanque diversas vezes ao longo do processo eleitoral e passaram a compor as 
secretarias da prefeitura ao longo do mandato. Em 2012, após o rompimento do vice-
prefeito petista Roberto Carvalho com o prefeito Márcio Lacerda, o PT acabou deixando 
a coligação e lançando a candidatura de Patrus Ananias, deixando o caminho livre para 
que PSB e PSDB firmassem uma nova aliança para governar Belo Horizonte. 
 Os pequenos partidos sempre foram coadjuvantes nessa história, por mais que 
alguns desses sejam até maiores que outros partidos na capital mineira. Abaixo apresento 
um quadro com todas as coligações que foram feitas para a disputa da prefeitura de Belo 
Horizonte. 

FIGURA 4. Coligações para prefeitura de Belo Horizonte 2000-2012 
2000  Partido do candidato Coligação 
PSTU (sem coligação) 
PRP (sem coligação) 



33  

PSB PSB / PT / PPS / PC do B / PCB / PTN / PSC / PT do B / PAN 
PRN (sem coligação) 

PMDB PMDB / PDT / PMN / PV 
PP PPB / PSD / PST 

PSDB (sem coligação) 
PCO (sem coligação) 
PL PL / PTB / PGT / PFL / PSL / PRONA 

PRTB (sem coligação) 
 
 
 

2004  Partido do candidato Coligação 
PT PT / PTB / PSL / PTN / PCB / PL / PPS / PMN / PRP / PC do B 

PSB PP / PMDB / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PTC / PSB / PV / PSDB / PT do B 
PSTU (sem coligação) 
PFL PDT / PFL / PAN / PRONA 
PCO (sem coligação) 

 
2008  Partido do candidato Coligação 

PCdoB PCdoB/PRB 
PCO (sem coligação) 

PT do B (sem coligação) 
PRTB PRTB/PSDC 
PMDB PMDB/PHS 

PSB PSB/PT/PTB/PP/PR/PV/PMN/PSC/PSL/PTN/PTC/PRP 
PDT (sem coligação) 
DEM (sem coligação) 
PSTU PSTU/PSOL 

 
2012  Partido do candidato Coligação 
PT PT / PMDB / PC do B / PRTB 

PSB PSDB / PP / PPS / PSB / PRB / PT do B / PSL / PR / PSD / PTC / PRP / PTN / 
DEM / PMN / PTB / PV / PSDC / PSC / PDT 

PHS (sem coligação) 
PCO (sem coligação) 
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PSTU (sem coligação) 
PSOL PSOL/PCB 
PPL (sem coligação) 

 
 
 A maior parte desses candidatos é oriunda dos pequenos partidos de esquerda, que 
se utilizam da mesma estratégia das campanhas presidenciais e procuram sempre lançar 
candidatos para difundir o seu programa partidário, porém há algumas candidaturas 
eventuais dos demais pequenos partidos. Em 1996, o PRN (atual PTC) e o PSTU 
lançaram candidatos que figuraram como os últimos colocados. 
 Em 2000, o PRN, PRP, PSTU, PCO e PRTB lançaram candidatos a prefeito, 
nenhum deles alcançou 2% dos votos. Em 2004, o PSTU e o PCO lançaram candidatos 
sem coligação que obtiveram 1,3% dos votos cada. Em 2008, o PRTB, PCO, PSTU e PT 
do B tiveram candidaturas próprias sendo que nenhum deles obteve 1% dos votos 
individualmente. 
 Já em 2012, PHS, PSTU e PCO lançaram candidatos à prefeitura, além do PSOL, 
que encabeçou a candidatura pela primeira vez, tendo a votação mais exitosa entre os 
pequenos partidos nessa série histórica, de 4,25% dos votos. A candidata Maria da 
Consolação ainda terminou em 3ª colocada nessas eleições, amealhando alguns votos ao 
se propor a quebrar a polaridade entre PT/PSB. 
 Os pequenos partidos de esquerda são os que menos se coligam11 e quando o 
fazem é quase sempre com os partidos de esquerda12, eventualmente com partidos 
maiores, e quando fazem entre si, autodenominam “Frente de Esquerda”. 
 Todos os candidatos que saíram vencedores nas eleições para prefeito tiveram 
uma grande coligação, sempre com o maior número de pequenos partidos. Mesmo em 
2004, quando o PSB montou uma coligação de 11 partidos contra a vitoriosa coligação 

                                                      
11Ver Dantas e Praça (2007) para dados sobre coligações feitas pelos pequenos partidos 12 Ver Telles (2007) para a separação de partidos brasileiros no espectro ideológico 
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do PT que contava com 10, na primeira havia uma proporção maior de grandes e médios 
partidos em relação aos pequenos. 
 Isso demonstra que os pequenos partidos podem influenciar positivamente uma 
eleição para o executivo, mesmo que separadamente não tenham muita força.  
  

FIGURA 5. Prefeitos de Belo Horizonte 
Prefeito Partido Ano 

Patrus Ananias PT 1992-96 
Célio de Castro PSB 1997-2001* 

Fernando Pimentel PT 2001-2008 
Márcio Lacerda PSB 2008- 

*Pimentel, eleito vice-prefeito, assumiu a prefeitura após o afastamento por motivos de saúde que levaram 
o Célio de Castro a óbito. Fonte: Elaborada pelo autor 

3.1 Organização 
O estudo sobre a organização de um partido procura entender aspectos como a sua 

capacidade de mobilização e seu funcionamento interno. Dentre as diversas dimensões 
que podem ser abordadas, foram escolhidas três mais interessantes para uma análise 
exploratória no nível municipal e que também serão compararadas com a situação 
nacional. Essa análise poderia até indicar uma nova abordagem para definir o tamanho de 
um partido, para além do seu desempenho eleitoral, porém, pelo menos nesse caso não há 
diferenças significativas. 
3.2.1 Filiação partidária 
 O número (ou percentual relativo) de filiados de um partido pode ser um dos 
indicadores de organização que contribuiria para explicar um melhor desempenho 
eleitoral, pois seria um indício, mesmo que não absoluto, que o partido estaria mais 
presente e teria capacidade de mobilizar suas bases. 
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TABELA 5. Eleitores filiados aos pequenos partidos em Belo Horizonte 
Partido Número de filiados* % relativo ao total de filiados em BH 

PCB 73 0,056% 
PHS 720 0,474% 
PCO 214 0,164% 
PSC 4547 3,476% 

PSOL 289 0,221% 
PSTU 241 0,184% 
PRP 1106 0,846% 
PMN 1241 0,949% 
PRTB 809 0,619% 
PSL 290 0,222% 
PTC 1512 1,156% 

PT DO B 1917 1,466% 
PSDC 122 0,093% 
PTN 2454 1,876% 
PRB 1978 1,512% 

TOTAL 17413 0,1331% 
 
*Dados relativos a JULHO/2015 
Fonte: TSE, elaborado pelo autor 

 Os pequenos partidos de esquerda aparecem com o menor número de filiados, 
junto PSL e PSDC que também tem um número irrisório. Os partidos que apresentam 
maior número de filiados dentre os pequenos a nível nacional são o PRB e o PSC, que 
também uma boa quantidade em Belo Horizonte, dividindo espaço apenas com o PTN e o 
PT do B, que são partidos com alguma tradição. 
 Os 13,31% que correspondem ao total de filiados em Belo Horizonte são é 
equivalente aos 15,38%13 dessa relação que é encontrada no plano nacional. Os 
“tamanhos” dos partidos são similares, o que para alguns é um contraste com o seu 
desempenho eleitoral, se fizermos a devida ponderação com os desempenhos para a 
Câmara Federal. 

                                                      
13 EV (2015) 



37  

FIGURA 6. Situação partidária 
Partido Tipo de órgão partidário* Situação* 

PCO Comissão provisória Vigente 
PCB Comissão provisória Não vigente 
PTC Comissão provisória Vigente 

PSTU Comissão provisória Vigente 
PSDC Comissão provisória Vigente 
PRB Comissão provisória Vigente 
PMN Diretório Vigente 
PRP Diretório Vigente 

PTdoB Comissão provisória Vigente 
PTN Comissão provisória Vigente 
PSL Comissão provisória Vigente 

PSOL Comissão provisória Vigente 
PSC Comissão provisória Não vigente 

PRTB Comissão provisória Vigente 
*Referente a JULHO/2015 
Fonte: TSE 
 
 Mesmo numa das maiores capitais do Brasil, os partidos optam por manter 
comissões provisórias, algo que é muito comum entre os pequenos partidos14, apesar de 
ser menos comum nos partidos de esquerda. As comissões provisórias dão uma noção do 
baixo nível de organização de todos os partidos, pois não há nenhum outro indício que o 
PRP ou o PMN sejam mais organizados que os demais, além da manutenção do diretório 
municipal.  
 As comissões provisórias garantem aos diretórios estaduais o controle da política 
local, pois podem simplesmente dissolvê-las quando houver desacordo e nomear outra 
com a qual terá acordo. Isso não significa que não há nenhum processo de democracia 
interna ou que as lideranças locais não terão nenhum poder e é isso que vamos tentar 
entender melhor posteriormente: como são tomadas as decisões. 
 Minha hipótese é que as elites parlamentares exerçam um forte controle sobre as 
decisões partidárias no nível local e, para tal, é mais custoso promover a democracia 
interna, com direção própria eleita e constituída a manter boas relações com as direções 
                                                      
14   EV (2015) 
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partidárias superiores. Parte das vantagens de se fazer parte de um pequeno partido 
consistiria justamente nisso, ter elevado grau de autonomia e concentração de poder para 
utilizar o partido a seu favor. 
 O prazo das comissões do PCB e PSC havia expirado e ainda não haviam 
registrado uma nova comissão. 

Esta tabela foi montada com o objetivo de identificar membros importantes da 
direção partidária municipal ou o cargo exercido por um vereador: 

FIGURA 7. Cargo ocupado pelas elites partidárias dos diretórios e comissões 
provisórias municipais de Belo Horizonte 
  

Partido Nome Cargo no diretório/comissão provisória Ocupação em cargo/função público 
PRP Gunda Presidente Vereador 
PRTB Haldley Vidal Presidente Presidente de empresa pública municipal 
PRB Jorge Santos Tesoureiro Vereador 
PHS Rubens Matos Presidente Assessor parlamentar 
PSL Léo Burguês Presidente Vereador 
PTN Wellington Magalhaes Ex-presidente  Vereador 
PT do B Arlie Resende Presidenta Não ocupa 
PSDC Veré da Farmácia Presidente Vereador 
PMN Luiz Rabelo Pires Presidente Não ocupa 
PTC Joel Moreira Vice-Presidente Vereador 
PSC Autair Gomes Vice-Presidente Vereador 

Fonte: TSE (consulta em setembro de 2015)/Diário Oficial da Município (consulta em setembro de 
2015)/CMBH 
Percebe-se a presença dos parlamentares nas direções em 7 dos 8 partidos que têm 
representação na Câmara Municipal. Apenas o PT do B não é dirigido por um dos seus 
vereadores, sua presidenta é mãe do deputado federal Luís Tibé. Tibé também é filho de 
Tibelindo Soares, fundador do PTdoB e que estava ocupando a presidência do PRP em 
Minas Gerais em 2012. 

Mesmo os vereadores Gunda, Léo Burguês e Veré da Farmácia que migraram 
para um dos partidos, durante essa legislatura, já foram indicados como presidentes 
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municipais. Gunda assumiu a presidência da comissão substituindo o também vereador 
Márcio Almeida. 

O PHS é dirigido por Rubens Matos, que era chefe de gabinete de Marcelo Aro 
enquanto esse ocupou o cargo de vereador, até o fim de 2014, segundo registro no site da 
CMBH. Presume-se então uma influência direta do vereador na direção partidária. 

O PRTB foi incluído por um motivo distinto. Como havia sido o único dos 
pequenos partidos a apoiar a candidatura de oposição ao prefeito Márcio Lacerda, 
presume-se que com a indicação do seu presidente para um cargo de chefia designado por 
este, tenha aderido à situação, apesar de não contar com nenhum vereador. 

Os partidos de esquerda foram excluídos porque nenhum membro da sua direção 
tem uma ocupação politicamente relevante e nem elegeram vereadores em 2012. 

Alguns cientistas políticos como Rodrigues (1995) e Guarnieri (2011) afirmam 
que as comissões provisórias, que são muito frequentes em todos os partidos brasileiros e 
em especial os pequenos (apenas o PSTU tem mais de 50% de seus órgãos municipais 
como diretórios), são uma forma dos diretórios estaduais e/ou nacionais de controlá-los. 
Essa afirmação é muito temerária para os pequenos partidos, pois o fato de o partido 
poder fazê-lo, não significa que o faça. 
 Existe a prerrogativa institucional por parte dos diretórios partidários de instâncias 
superiores (estaduais e federal) de destituir e/ou recadastrar uma nova direção partidária 
municipal onde há comissões provisórias, garantindo-lhes o controle. Se há uma 
migração partidária na qual os vereadores, tão logo se filiam, são indicados como 
presidentes municipais pode-se argumentar que este será responsável por tomar as 
decisões a nível local, e ter, por exemplo, a prerrogativa de montar a lista partidária para 
concorrer nas próximas eleições. Apesar de esta ser apenas uma hipótese exploratória, 
qual seria a vantagem do vereador em migrar para um partido pequeno e 
automaticamente assumir sua direção se corresse riscos reais de ser desautorizado?  
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 O PT do B15 até oferece aos seus filiados a oportunidade de montar a própria 
comissão provisória municipal sem, aparentemente, exigir controle sobre essa. Um dos 
trunfos dos pequenos partidos pode ser a descentralização de poder a nível local, já que 
seus interesses a nível nacional sequer estariam sendo pautados nas disputas menos 
centrais. 
 
3.2 Eleições de 1996-2012 
 Para conquistar vagas, os pequenos partidos dependem de um quociente eleitoral 
baixo, como é o caso de Belo Horizonte, onde um partido precisa de cerca de 2,4% para 
eleger um parlamentar. Além disso, eleições municipais são mais fáceis de disputar, 
mesmo que numa grande capital, pois exigem menos dinheiro e capital político que 
eleições estaduais ou nacionais. Esses fatores certamente influenciam uma maior 
fragmentação a nível municipal, porém, não se pode afirmar o seu grau de influência, 
pois outras grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro não apresentam esse 
mesmo quadro. 
 

TABELA 6. Número efetivo de partidos parlamentares na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte 1996-2012 

Ano Total de eleitos 
pelos pequenos 

partidos 

Total de 
vereadores 

% do Total NEPP 

1996 8* 36 22,2% 12,96 
2000 8* 37 21,6% 12,55 
2004 11 41 26,8% 12,63 
2008 15 41 36,6% 14,61 

                                                      
15   http://www.ptdob.org.br/ 
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2012 16 41 39% 12,41 
Fonte: TSE 

*Foram agregados outros partidos pequenos que já se extinguiram no resultado 

TABELA 7. Número efetivo de partidos parlamentares na Câmara dos Deputados 
1994-2014 

Ano NEPP 
1994 8,2 
1998 7,1 
2002 8,5 
2006 9,3 
2010 10,36 
2014 13,06 

Fonte: MELO (2007)/TSE 

TABELA 8. Vereadores eleitos por ano/ Partido 

Partido 
Eleição 

1996 2000 2004 2008 2012 
PMN 1 1 1 3 0 
PSC 1 1 1 1 1 
PTN 2 1 2 0 3 
PRTB - 2 1 0 0 
PHS - 0 2 2 1 
PTC 0 0 3 2 1 
PRB - - - 1 2 
PRP 0 0 0 2 1 
PSL - 0 0 2 1 
PTdoB   0 0 2 4 
PSDC - 0 0 0 2 
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TOTAL 4 5 10 15 16 
Fonte: TSE, elaborada pelo autor 
 Na tabela 8 tem-se o número de vereadores eleitos por cada um dos pequenos 
partidos analisados dentre aqueles que elegeram pelo menos um parlamentar no período 
de 1996-2012. O único partido a se manter na Câmara Municipal de Belo Horizonte 
durante todo esse período é o PSC (com um representante eleito em cada eleição) e 
apesar de a maioria ter estado apta a disputar a maior parte dos pleitos. Entretanto, 
principalmente nas duas primeiras eleições, havia outros pequenos partidos que 
ocupavam esse espaço e hoje estão extintos ou se fundiram com partidos grandes, como o 
PAN, PGT, PSD16 e PST. 
 Mesmo entre os partidos com maior tempo de vida os resultados foram em certa 
medida inconstantes, pois o PMN chegou a esboçar um crescimento de um para 3 
vereadores entre 2004 e 2008 e não conseguiu eleger nenhum em 2012. PRTB e PTN 
também chegaram não registrar presença na câmara municipal em 2008, após terem 
elegido vereadores em 2004. 
 Esta análise deve focar nos períodos mais recentes, pois referente à série histórica 
(e também da perspectiva comparada) da classificação dos pequenos partidos. Melo 
(1997) ao analisar as eleições da Câmara Municipal em 1996, apontar um número de 
43% das cadeiras ocupadas por micropartidos, que segundo seu critério, eram partidos 
que haviam elegido uma bancada menor que 10 deputados federais no pleito anterior. 
 Entretanto, mesmo que alguns partidos, como o PCdoB, PSB e PL, fossem de fato 
inexpressivos naquele momento, tiveram uma trajetória de ascensão que os fez serem 
classificados em outra categoria. Caso fosse realizada uma análise ponderando as 
bancadas federais para cada eleição seria observado um número de partidos muito maior 
e muito mais flexível, o que não iria condizer com a realidade. O PL (atual PR) vem 
sendo um partido de grande expressão há um bom tempo, assim como o PSB que tem um 
histórico já consolidado de conquistar governos estaduais. Aliás, este mesmo elegeu o 
próprio prefeito de Belo Horizonte em 96, 2000, 2008 e 2012. 
                                                      16 Esse PSD existiu entre 1987 e 2003, quando foi incorporado ao PTB 



43  

 Então, o critério mais adequado, mesmo que aplicado de maneira diferente, é o de 
que os pequenos partidos são partidos que tenham estado pequenos e não apenas o que 
foram em algum momento. O critério aplicado, apesar de ainda valorizar muito o 
resultado eleitoral, poderia arguir qualitativamente sobre a importância de certos partidos 
que não obtiveram os melhores resultados, mas já o faz tacitamente quando acaba por não 
incluir partidos como o PV e o PPS, que elegeram em 2014 apenas 8 e 10 deputados 
federais respectivamente, mas já tiveram maior relevância no cenário político brasileiro. 
O critério, se mantido para incluir as próximas eleições, passará certamente a classificar 
novos partidos, os “ex-grandes”. 
 Ademais, para se criar um critério de quais são os “pequenos partidos em Belo 
Horizonte”, seria uma leitura que traria o resultado em si. Ao se definir o pequeno partido 
fazendo uma análise dos seus resultados eleitorais, já classificaria aqueles cujo 
desempenho foi baixo, logo, o pequeno partido seria pequeno partido inequivocamente, 
sem que se possa analisar qual é o contraste possível entre ser inexpressivo em diversos 
estados e municípios, e o seu desempenho nessa circunscrição.  
 Não interessaria classificar partidos como o PFL/DEM ou o PP como pequenos 
porque eles não são. Mesmo que historicamente não tenham tido resultados eleitorais 
favoráveis ou grande protagonismo nas eleições para a Câmara Municipal e até para o 
Executivo, não seria de se espantar se o desempenho nas eleições para a Câmara dos 
Deputados na circunscrição de Belo Horizonte for muito melhor. 

4. Pequenos partidos na Câmara Municipal de Belo Horizonte 
 Ser de um pequeno partido parece ser vantajoso para o parlamentar, até para 
aquele que pretende seguir uma carreira mais longeva e pode precisar de um suporte 
partidário maior. 
 Nas eleições de 2010, sete vereadores foram eleitos deputados, cinco deles eram 
de partidos pequenos: Anselmo Domingos (PTC), Fred Costa (PHS), João Vitor Xavier 
(PRP), Pastor Carlos Henrique (PRB) e Luís Tibé (PTdoB) e em 2014, todos foram 
reeleitos. Fred Costa migrou para o recém-criado PEN e João Vitor Xavier para o PSDB. 
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 Em 2014, quatro dos vereadores foram eleitos deputados, sendo três deles eram de 
pequenos partidos: Edson Moreira (PTN), Marcelo Álvaro Antônio (PRP) e Marcelo Aro 
(PHS), os três foram eleitos deputados federais e eram vereadores de primeiro mandato, 
permanecendo por apenas dois anos na câmara municipal.  
4.1. Os vereadores eleitos em 2012 
 Vou apresentar um breve perfil de cada dos vereadores eleitos pelos pequenos 
partidos em 2012, exceto os que renunciaram, e os suplentes que assumiram o mandato 
em 2015 para verificar suas origens e a principal comissão que compõem na 18ª 
legislatura (2015-16) 
 Autair Gomes já está no seu terceiro mandato como vereador. É pastor, defende 
pautas ligadas à igreja e foi sempre eleito pelo PSC. É vice-presidente da comissão de 
Desenvolvimento econômico, Transporte e Sistema Viário. 
 Antônio Torres, que concorre com a alcunha de Gunda, está atualmente no PRP, 
no seu segundo mandato, é comerciante e defende prioritariamente as questões locais da 
sua região, o Barreiro, seu maior reduto eleitoral. É membro da comissão de Participação 
Popular. 
 Rubens Gonçalves, conhecido como Bim da Ambulância, está no seu primeiro 
mandato e atualmente filiado ao PSDB. É empresário, dono de uma empresa de locação 
de ambulâncias para eventos e afins e que também presta atendimento gratuitamente à 
comunidade. É presidente da comissão de Saúde e Saneamento. 
 Elvis Côrtes foi assessor do atual deputado federal Lincoln Portela (PR), está 
atualmente no SDD e é membro da comissão de Meio Ambiente e Política Urbana. 
 Heleno, do PHS, assumiu pela segunda vez o mandato após ter ficado como 
suplente e é um ex-jogador de futebol do Clube Atlético Mineiro e foi assessor 
parlamentar do atual deputado federal João Leite (PSDB). É membro da comissão de 
Administração Pública. 
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 Joel Moreira, do PTC, está no seu segundo mandato e é advogado, ligado 
diretamente aos interesses da sua categoria profissional. É membro da comissão de 
Legislação e Justiça. 
 Jorge Santos, do PRB, é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, à qual seu 
partido é umbilicalmente ligado. Defende pautas tipicamente da igreja, como o combate 
ao uso de drogas. É presidente da comissão de Orçamento e Finanças Públicas. 
 Juliano Lopes, do PTC, é ex-árbitro de futebol e sua principal pauta é o esporte. É 
vice-presidente da comissão de Administração Pública. 
 Wagner Mariano, conhecido como Juninho Los Hermanos, atualmente no PSDB, 
é proprietário de um restaurante e é vice-presidente da comissão de Legislação e Justiça. 
 Lúcio Eustáquio, ou Lúcio Bocão, atualmente no PP, foi assessor do deputado 
estadual Gustavo Valadares (SDD) e presidente da sua associação de bairro por duas 
vezes. É membro da comissão de Participação Popular. 
 Márcio Almeida, do PRP, foi assessor parlamentar e presidente da sua associação 
de bairro. É representante da Sociedade São Vicente de Paulo e vice-presidente da 
comissão de Saúde e Saneamento. 

Orlei, do PT do B, é empresário do setor imobiliário e ligado à igreja católica. 
Também é membro da Sociedade São Vicente de Paulo. É membro da comissão de 
Orçamento e Finanças Públicas. 
 Vilmo Gomes, do PT do B, é policial militar e ligado as pautas da polícia e da 
segurança pública. É vice-presidente das comissões de Orçamento e Finanças Públicas e 
de Participação Popular. 
 José Francisco, conhecido como Pelé do Vôlei, do PT do B é ex-atleta de vôlei e 
profissional na área. Sua principal pauta é o esporte e é vice-presidente da comissão de 
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. 
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 Veré da Farmácia, atualmente no PSDC, é balconista de uma farmácia na região 
do Barreiro, seu reduto eleitoral e sua pauta prioritária. É membro da comissão de Saúde 
e Saneamento. 
 Wellington Magalhães, do PTN, merece um destaque maior, pois é o primeiro 
presidente da Câmara Municipal pertencente a um dos pequenos partidos analisados. Está 
no seu terceiro mandato e já havia sido vice-presidente da Câmara no biênio anterior. É 
também presidente estadual do seu partido e fez carreira política como assessor 
parlamentar de vários deputados estaduais. Sua eleição causou polêmica, pois jornais 
noticiaram que no dia anterior à votação ele teria organizado uma festa com os 24 
vereadores que acabaram por elegê-lo17, além de ter contado com o apoio do prefeito 
Márcio Lacerda. 
 Esses vereadores apresentam um perfil diverso que não difere do perfil dos 
demais. Alguns têm carreira política prévia como lideranças de bairro/regionais ou como 
assessores de outros parlamentares que, inclusive, foram vereadores em Belo Horizonte. 
Outros são ligados a ONGs ou outro tipo de atividade de assistência social que os 
projetaram politicamente e eleitoralmente, assim como vereadores ligados à igreja 
católica e evangélica. 
 Como é comum nas câmaras municipais, o executivo tem uma base forte da qual 
todos esses vereadores fazem parte. Esse aparenta é o clássico comportamento clientelista  
e paroquialista presentes na política brasileira, no qual o legislativo muitas vezes apoia os 
projetos do executivo para negociar indicações em cargos comissionados na prefeitura. 

FIGURA 8. Resultado das eleições 2012 

                                                      17 http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/vereador-confina-24-aliados-em-hotel-antes-da-
elei%C3%A7%C3%A3o-1.960078 
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TABELA 9. Aproveitamento da votação dos candidatos eleitos em relação ao total 
de votos da sua lista partidária na Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2012 
Partido/Coligação Total de votos Nº Candidatos % dos votos somados 

dos eleitos 
PHS 45808 44 20,50% 

PP/PT do B* 103287 78 20,60% 
PRB 54498 62 24,70% 

    
PSDC 54498 51 20,90% 
PRP 33397 50 26,40% 

PSL/DEM 54943 70 26,50% 
PTN 90286 62 32,10% 

PTB/PSC 53571 80 26,50% 
PTC 50800 62 12,70% 
Total 541088 559  

Média dos 
pequenos 

  23,40% 
Média da eleição   24,30% 

*Somente o PT do B elegeu vereadores nessa coligação Fonte: TSE, elaborada pelo autor 
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 A análise sobre o aproveitamento18 das votações é feita para observar se há algum 
padrão singular nas estratégias eleitorais dos pequenos partidos ou pelo menos em parte 
deles. 
 O dado de que apenas 24,3% dos votos dados pelos eleitores resultaram em 
candidatos eleitos já é alarmante por si só. Com a construção de listas muito grandes, 
temos uma vasta dispersão da votação na qual todos os candidatos foram eleitos com base 
na votação dos demais companheiros de chapa, não havendo nenhum caso de eleição por 
quociente próprio em 2012. O vereador mais votado, Bispo Fernando, teve 11.950 votos 
para um quociente eleitoral de 30.650, o equivalente a 40% do necessário para se eleger 
sozinho. 
 A olho nu é possível perceber que não há uma diferença significativa entre os 
percentuais dos pequenos partidos e na sua média dos percentuais de votos dos eleitos e 
os demais. 

A coligação permitiu que o PT do B lançasse mais candidatos do que se montasse 
lista própria, foram 70. Isso somente é possível porque a legislação define que cada lista 
partidária terá direito a lançar 1,5 vez o número de cadeiras em disputa, que no caso de 
Belo Horizonte é 62, e a coligação pode lançar até duas vezes, 82. 
4.2 Financiamento de campanha 
 Numa campanha, as doações podem ser feitas diretamente ao candidato ou ao 
partido pelo diretório ou pelo comitê de campanha. O partido poderá repassar as doações 
que recebeu para qualquer um dos seus candidatos, sem restrições além do próprio 
controle feito pela justiça eleitoral. Essa pode ser uma maneira utilizada para mascarar as 
doações feitas a um candidato, quando ela passa pelo diretório, pois não é possível 
rastreá-la. Por exemplo, se um partido recebe doações legalmente de uma construtora, irá 
constar nas contas do comitê financeiro de campanha, mas ao repassar para o candidato, 
este irá declarar como repasse feito pelo comitê. Como a afirmação de que existe uma 
intenção por trás desses repasses é muito temerária, vamos procurar apenas analisar a 
                                                      18 Defino como aproveitamento apenas os votos dos eleitos dentro da sua lista, mesmo sabendo que todos 
os votos são aproveitados 
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influência do partido na arrecadação e o quanto isso pode beneficiar um concorrente de 
um pequeno partido, deixando de lado a análise sobre quais são os doadores interessados 
em investir nos partidos. 

TABELA 10. Receitas dos comitês financeiros partidários nas eleições 2012 
Partido19  Receitas 

PRB R$ 358.116,53 
PSTU R$ 40.409,73 
PSL R$ 286.876,54 
PTN R$ 414.584,09 
PSC R$ 61.701,08 

PSDC R$ 403.404,81 
PRTB R$ 131.396,41 
PMN R$ 279.835,65 
PTC R$ 41.401,97 
PRP R$ 32.330,01 

PTdoB R$ 1.740.593,99 
PSOL R$ 19,730.00 

Fonte: TSE, elaborada pelo autor 

O que mais chama atenção é o caso do PTdoB, o pequeno partido que mais obteve 
sucesso eleitoral em 2012 e que recebeu o maior volume de doações. O diretório nacional 
do PTdoB hoje é dirigido por Luís Tibé, natural de Belo Horizonte e vereador eleito em 
2008, se tornando deputado federal em 2010 e reeleito em 2014. Certamente essa relação 
direta fez com que o diretório nacional fizesse vários repasses para o comitê municipal, 
destoando dos demais partidos que receberam pequenas quantias dos diretórios estaduais 
e nacionais. 

O PTC também recebeu quase todos os seus recursos dos seus diretórios 
superiores, nesse caso, o estadual, além de uma doação feita por Anselmo Domingues. 
Anselmo é o presidente estadual do PTC desde 2002, deputado estadual e ex-vereador da 
capital, que parece ter se dedicado a garantir o financiamento do seu partido nas eleições. 

                                                      
19 Para PCB, PCO, PHS não constam na justiça eleitoral a prestação de contas.
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A coligação para prefeitura comandada pelo PSB contava oficialmente com o 
PRB, PTdoB, PSL, PTC, PRP, PTN e PMN, e PSDC, receberam repasses voluptuosos, 
seja do comitê de campanha para prefeito de Márcio Lacerda, seja doações nominais do 
próprio prefeito, um grande empresário e candidato à reeleição. Essas doações foram 
responsáveis por parte razoável da arrecadação desses partidos, além das doações feitas 
sempre por pessoas jurídicas.20 

Essa constatação reforça uma forte hipótese de que os pequenos partidos recebem 
compensações financeiras para fazer coligações para a disputa da prefeitura, cedendo 
assim sua fatia no HGPE e canalizando, em alguma medida, os seus votos para o 
candidato. Nos casos do PTC e PRP os repasses feitos pelo comitê financeiro para 
prefeito totalizam 100% da arrecadação. 

O PSC, único que se manteve neutro, não lançando candidato a prefeito ou se 
coligando, recebeu repasses apenas dos seus diretórios superiores. 

O PRTB, único que se coligou com a candidatura de Patrus Ananias, liderada pelo 
PT, também recebeu a maior parte das suas doações desse comitê financeiro. 

Para os dois partidos de esquerda que prestaram contas, PSTU e PSOL, pode-se 
observar que todas as doações foram feitas por pessoas físicas ou repasses dos diretórios, 
uma tendência que já era esperada, pois foi observada também por EV (2015) ao analisar 
as contas partidárias. Esses partidos tendem a rejeitar doações empresariais e manter 
relações com candidatos de outros partidos que não fazem parte do seu leque de aliança, 
que são os outros pequenos partidos de esquerda. Ambos lançaram candidatos a prefeito 
que não disputaram com chances reais de vencer o pleito. 

Esta análise do financiamento eleitoral tomando como base o partido é uma 
tentativa de observar relevância do partido no pleito. Na próxima tabela será apresentada 
uma análise da contribuição do partido com o financiamento da campanha dos vereadores 
que foram eleitos e os suplentes que assumiram o mandato. 

 
                                                      
20   A se constatar as frequentes doações do Banco BMG e da construtora CONSTRAN 
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TABELA 11. Receitas dos comitês financeiros individuais 
Vereador Partido Total de receitas % de receitas vindas do 

partido* 
Lúcio Bocão PTN R$ 87.469,91 3% 

Bim da 
Ambulância 

PTN R$ 55.640,25 4% 
Vilmo Gomes PT do B R$ 41.228,67 7,40% 

Orlei PT do B R$ 72.094,47 7,70% 
Juliano Lopes PTC R$ 154.485,89 8% 
Marcelo Aro PHS R$ 341.775,00 8,70% 
Joel Moreira PTC R$ 239.271,09 19% 
Juninho Los 
Hermanos 

PRB R$ 26.269,23 19,90% 
Edson Moreira PTN R$ 52.173,61 21% 

Gunda PSL R$ 197.928,34 44% 
Wellington 
Magalhães 

PTN R$ 487.645,87 45% 
Autair Gomes PSC R$ 247.565,62 48,70% 

Veré da 
Farmácia 

PT do B R$ 10.763,67 48,80% 
Márcio 

Almeida 
PRP R$ 90.653,61 51% 

Heleno Abreu PHS R$ 256.150,00 53% 
Pelé do Vôlei PT do B R$ 34.193,87 61% 
Elvis Cortês PSDC R$ 236.215,89 85% 
Jorge Santos PRB R$ 61.854,75 96% 

Marcelo 
Álvaro 

PRP R$ 110.807,39% 0%**  

*Direção municipal/estadual/nacional e comitês financeiros **Marcelo Álvaro recebeu cerca de 1.350 reais 
do comitê financeiro do PT do B Fonte: TSE, elaborado pelo autor 

 

O vereador que mais dependeu das doações partidárias foi Jorge Santos, 
justamente o atual tesoureiro do PRB. Como percentual é muito alto, 96%, ele concentrou 
praticamente todo o seu financiamento via partido. Outro que também foi muito 
dependente, Elvis Cortês, recebeu suas doações principalmente da direção estadual do 
partido. Outros vereadores que receberam percentuais importantes das suas doações 
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vindas do comitê financeiro foram Autair Gomes e Wellington Magalhães, pois o valor 
nominal de gastos foi acima da média dos demais. 

Enquanto na Tabela 10 o que se vê é o quanto os partidos arrecadaram no 
município, A Tabela 11 mostra doações vindas de todos os órgãos partidários, com o 
intuito de observar a importância do partido no financiamento das campanhas e 
consequentemente no sucesso eleitoral. A análise é apenas exploratória e pouco 
conclusiva, pois é necessário um estudo mais apurado sobre financiamento eleitoral local 
para observar o quanto os partidos importam, e principalmente, diferenciá-los. Para 
alguns partidos essa pode ser uma estratégia e para outros, não, e isso também pode 
depender de caso a caso, de acordo com os interesses das direções partidárias. 

Infelizmente, um dos dados mais importantes não estava disponível pelo TSE, que 
é a prestação de contas dos gastos dos comitês partidários nas eleições de 2012 para Belo 
Horizonte, para que pudesse tentar identificar e analisar algumas de suas estratégias. 

O que pode se observar é que a maior parte dos partidos participa de alguma 
maneira, arrecadando e/ou distribuindo recursos entre seus candidatos (e até candidatos 
de outros partidos), logo, não são apenas legendas eleitorais sem nenhum vínculo com 
seu parlamentar e vice-versa. 

 
4.3 Migração Partidária 
 Como já é sabido, o TSE editou em 2007 uma resolução sobre fidelidade 
partidária, que procurava limitar as migrações partidárias muito frequentes, 
principalmente no legislativo, como descrito por MELO (2004). Logo, supõe-se que não 
haveria muito que procurar no período anterior a essa resolução, pois não havia punições 
previstas para o parlamentar que realizasse a troca de partido, por qualquer que fosse o 
motivo. 

FIGURA 9. Migração partidária na legislatura 2009-2012 
Vereador Partido de origem Partido de destino 
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Carlos Henrique PR PRB 
Pablito PTC PSDB 

Sérgio Fernando PHS PV 
  

FIGURA 10. Migração partidária na legislatura 2013-* 

Vereador 
Partido de 

origem Partido de destino Partido de destino final 
Juliano Lopes PSDC   PTC 

Pablito PSDB PV PSDB 
Dr. Sandro PCdoB   PROS 

Juninho Los 
Hermanos PRB PROS PSDB 
Dr. Nilton PSB   PROS 

Elvis Cortes PSDC   SDD 
Gunda PSL   PRP 

Léo Burguês PSDB PT do B PSL 
Veré da 

Farmácia PT do B   PSDC 
Bim da 

Ambulância PTN   PSDB 
Lúcio Bocão PTN   PP 

*Dados de agosto/2015, Fonte: CMBH 

 Como é possível observar, ainda há migração partidária e nenhum dos mandatos 
foi cassado pela justiça eleitoral, pois ela exige que o partido (ou o Ministério Público) 
entrem com a ação pedindo a cadeira para que o suplente assuma. Não há nenhuma 
tendência clara nessas migrações, exceto que a criação de partidos, o PROS e o SDD, 
motivaram algumas mudanças, já que nesse caso a justiça já prevê, com segurança, que 
não haverá perda de mandato. Existe tanto a migração de pequenos para grandes, de 
pequenos para pequenos e de grandes para pequenos, como é o caso do vereador Léo 
Burguês, que havia presidido a Câmara por duas vezes pelo PSDB e que acabou saindo 
após disputas internas do partido.21 
4.4 Regimento interno 
                                                      
21  http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2013/10/06/interna_politica,456692/leo-burgues-deixa-o-
psdb-para-ser-candidato-a-deputado-pelo-ptdob.shtml 
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 Uma das possíveis explicações para a alta fragmentação partidária também 
poderiam ser as regras de funcionamento da atividade legislativa, uma vez que o sistema 
proporcional de lista aberta é o mesmo aplicado para as eleições municipais, e como já 
vimos, gera poucos incentivos para o fortalecimento partidário. 

Caso o regimento interno seja observado ao pé da letra, os artigos 32 a 34, que 
tratam das bancadas, dizem que a bancada poderá indicar um líder qualquer que seja o 
seu número de vereadores e indicará um vice-líder a cada três vereadores. Apesar de que 
semanticamente bancada induz a conclusão a respeito da existência de mais de um 
vereador, aquele que constituir bancada sozinho será líder de si mesmo e não há nenhuma 
menção de que as bancadas deverão ser compostas por membros do mesmo partido ou a 
figura do líder partidário, como na Câmara dos Deputados. O colégio de líderes será, 
então, composto pelos líderes de bancadas, e ainda existe a possibilidade de composição 
de um bloco, com a junção de duas ou mais bancadas. 
 A princípio essa regra pressupõe que todos os vereadores podem ser líderes de si 
mesmos, mas não é de entendimento comum que isso aconteça. As bancadas são 
constituídas pelos partidos e os líderes agem tal quais líderes partidários, vide a divisão 
de bancadas encontradas no sítio da CMBH. Porém, o trabalho de MENEZES (2009) 
aponta que o funcionamento da câmara tende a blocos e bancadas mais fluidos, 
compostos por outros critérios, como a bancada dos novatos, a bancada de apoio ao 
prefeito e a de oposição, sendo essa organização que define em maior ordem, por 
exemplo, a composição da Mesa Diretora. 
 Os poderes dos líderes também são reduzidos se comparados ao da Câmara dos 
Deputados, pois dispõem de menos prerrogativas individuais (até a prerrogativa de fala 
pode ser feita pelo vereador) e o colégio de líderes tem menos funções. Imagina-se que 
um líder partidário ainda assim disporá de poderes de falar em nome da sua bancada nas 
negociações formais ou informais no decorrer do processo legislativo, mas não existem 
grandes incentivos para a coesão intrapartidária. 
 Não obstante, a câmara municipal nunca havia sido presidida por um vereador 
enquanto filiado a um dos pequenos partidos até 2014. 
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5. Conclusão 
Com a dificuldade por parte dos grandes partidos de consolidar uma hegemonia 

ao se firmarem como legendas que representam legitimamente os interesses populares, 
guardadas as respectivas ideologias e seus modelos organizacionais, fica aberto o 
caminho para o sucesso de novas opções. O nível municipal parece ser um bom 
parâmetro para testar esse sucesso para posteriormente alçar aos níveis superiores. 

O sistema partidário brasileiro está num nível controverso de institucionalização, 
considerando as divergências nas visões de vários autores, mas é consenso que, tendo ou 
não melhorado nas últimas três décadas, ainda está distante dos maiores níveis, 
encontradas em democracias antigas e consolidadas. Somado ao fator citado 
anteriormente, existe um vácuo que possibilita a existência de novas legendas. 

Como já era de se esperar, a análise sobre os pequenos partidos de esquerda ficou 
limitada pelo fato destes jamais terem elegido um vereador em Belo Horizonte. Foram os 
partidos que menos arrecadaram e que menos tiveram votos nas eleições de 2012. Esses 
partidos têm presença no movimento social e sindical da cidade, mas não conseguem 
mobilizar uma base partidária numerosa nas eleições. 

Não é possível verificar uma diferença clara entre os pequenos partidos 
personalistas e os pequenos partidos confessionais dentre as variáveis que foram 
escolhidas, como fez Ev (2015) observando o histórico de votação e arrecadação destes 
no nível nacional. 

Em Belo Horizonte, o partido pequeno mais bem sucedido em 2012 foi o PTdoB, 
que também foi o que mais arrecadou doações através do seu comitê partidário. Porém, o 
esse partido não é um dos mais bem votados para a Câmara dos Deputados, por exemplo. 
O PRB e o PSC, pequenos partidos confessionais e os mais bem votados nas eleições de 
2014, não se sobressaíram nas eleições de 2012 em Belo Horizonte. 
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Sem fazer uma análise sobre as campanhas eleitorais e de outros meios de 
propaganda partidária não é possível observar se há o principal componente ideológico 
dos pequenos partidos confessionais, que é a sua ligação com as instituições religiosas. 

A impressão que fico é de que existe um vasto mundo de estratégias e táticas que 
um partido pode adotar, seja na arena eleitoral, seja no seu modus operandi. Os pequenos 
partidos de esquerda não se posicionam almejando unicamente eleger parlamentares, 
outros partidos, como os personalistas e os confessionais dependem disso para 
sobreviver. A questão é que o fato de um pequeno partido poder adotar a estratégia A ou 
B não significa que ele irá fazê-lo, pois isso dependerá diretamente dos seus interesses. 

Não há um padrão claro de funcionamento e disputa eleitoral consolidado se 
olharmos apenas entre os pequenos partidos. Aliás, há mais semelhanças entre os 
pequenos e os grandes partidos nesses pontos do que diferenças, tomando como base o 
panorama dos partidos no Brasil. Isso acontece devido à constatação de que mesmo 
estabelecendo uma tipificação para classificar os pequenos partidos, estes são bastante 
heterogêneos. 

É bem provável que um pequeno partido em Belo Horizonte, como o PSC de Joel 
Moreira, nunca tenha se preocupado muito em eleger mais de um vereador, pois criar 
uma lista mais competitiva pode ameaçar quem já está no poder. Já o PT do B de Luís 
Tibé tem um interesse nacional muito forte em Belo Horizonte, sua origem, e por isso 
recruta amplamente candidatos com potencial de voto e até os subsidia financeiramente. 
O PRP passa a impressão de ser uma “legenda de aluguel”, pois há poucos indícios de um 
funcionamento mais conciso e suas lideranças são apegadas a líderes de outros partidos. 

O principal ponto a ser revisto ainda com cuidado são as movimentações políticas 
em torno das formações de comissões provisórias municipais, afastando a ideia de que 
seriam apenas marionetes nas mãos dos diretórios superiores, enquanto em Belo 
Horizonte tem-se em quase todos os casos vereadores como presidente (ou outro cargo 
importante) nas comissões provisórias. Esses parlamentares, por mais que estejam 
vinculados na letra da lei à vontade dos seus superiores, em diversas vezes se apoiam nos 
seus partidos para ampliar seu capital político ou receber doações eleitorais. 
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Acredito que a melhor maneira de se aprofundar nos estudos sobre os pequenos 
partidos é através de estudos mais qualitativos que visem a explicar como funcionam eles 
funcionam internamente, quais são as vantagens que o presidente e/ou a diretoria teriam a 
seu favor, tanto nas eleições como dentro da Câmara Municipal. 

Para complementar esse trabalho seria importante ainda se debruçar melhor sobre 
as atividades legislativas e sobre os próprios mandatos dos vereadores para compará-los 
com os de vereadores de partidos maiores. 
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